Zápisnica
zo

zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Ihľany,
konaného dňa 15.5.2019 o 15:00 hod.

___________________________________________________________________________
Prítomní:
Ján Turek Starosta obce, starosta obce
Poslanci:
Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek, Oliver Mišalko,
Jozef Mišalko, Dušan Mišalko, Dunka Jozef
Neprítomní:
Zemčák Igor, Dunka Miroslav
Ďalší prítomní:
Ing. Pavol Šatala, hlavný kontrolór obce
Ing. Mgr. Katarína Guzanová, zam. obce
Zástupca petičného výboru:
Igor Dunka
Verejnosť: 0
PROGRAM - návrh:
Privítanie
2) Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľky
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Petícia za zníženie ceny vodného, stočného v obci Ihľany – prejednanie
5) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
6) Majetkové priznanie hlavného kontrolóra obce a riaditeľky ZŠ Ihľany
7) Záverečný účet obce Ihľany za rok 2018 zverejnený na pripomienkovanie
(www.ihlany.sk/uradnatabula)
8) Správa hlavného kontrolóra obce Ihľany k Záverečnému účtu obce Ihľany na rok 2018
9) Správa nezávislého audítora k Záverečnému účtu obce Ihľany na rok 2018
10) Zámer predaja pozemku – Vasil Bruško
(zverejnený na www.ihlany.sk/uradnatabula)
11) Návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia (zverejnený na
www.ihlany.sk/uradnatabula)
12) Návrh VZN Ihľany, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrany
verejnej zelene
13) Návrh – Zásady odmeňovania poslancov (zverejnený na www.ihlany.sk/uradnatabula)
14) Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb (zverejnený na www.ihlany.sk/uradnatabula)
15) Určenie komisie pre tvorbu VZN obce Ihľany o určení názvov ulíc a číslovaní stavieb v
obci Ihľany
16) Svojpomocná výstavba domov – zmena geometrického plánu
17) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
18) Návrh na schválenie Zmluvy – Enerpro, s.r.o.
19) Návrh na rozpočtové opatrenia obce
20) Žiadosť o dlhodobý prenájom
21) Návrh na zámenu pozemku
22) Diskusia
23) Záver
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bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Rokovanie OZ otvoril Ján Turek, starosta obce. Privítal všetkých prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Zemčák Igor, Dunka Miroslav
Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 7 a OZ je uznášania schopné.
K bodu 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Dušan Mišalko, Jozef Mišalko
Zapisovateľka:
Ing. Katarína Guzanová
Hlasovanie:
za:

proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasovali: 0
neprítomní pri hlasovaní:

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek, Oliver
Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko, Dunka Jozef

Zemčák Igor, Dunka Miroslav

Návrhy poslancov:
- vymeniť body programu
- vymeniť body programu
- žiadosť o dlhodobý prenájom
- Návrh na zámenu pozemku

- č. 5 za č.16
- č. 7 na bod č. 9
- doplniť bod 20
- doplniť bod 21

Obecné zastupiteľstvo Obce Ihľany
schvaľuje
program rokovania s navrhnutými zmenami.
Hlasovanie:
za:

proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek, Oliver
Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko, Dunka Jozef

Zemčák Igor, Dunka Miroslav

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1) Privítanie
2) Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľky
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Petícia za zníženie ceny vodného, stočného v obci Ihľany – prejednanie
5) Svojpomocná výstavba domov – zmena geometrického plánu
6) Majetkové priznanie hlavného kontrolóra obce a riaditeľky ZŠ Ihľany
7) Správa hlavného kontrolóra obce Ihľany k Záverečnému účtu obce Ihľany na rok 2018
8) Správa nezávislého audítora k Záverečnému účtu obce Ihľany na rok 2018

2

9) Záverečný účet obce Ihľany za rok 2018 zverejnený na pripomienkovanie
(www.ihlany.sk/uradnatabula)
10) Zámer predaja pozemku – Vasil Bruško
(zverejnený na www.ihlany.sk/uradnatabula)
11) Návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia (zverejnený na
www.ihlany.sk/uradnatabula)
12) Návrh VZN Ihľany, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrany
verejnej zelene
13) Návrh – Zásady odmeňovania poslancov (zverejnený na www.ihlany.sk/uradnatabula)
14) Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb (zverejnený na www.ihlany.sk/uradnatabula)
15) Určenie komisie pre tvorbu VZN obce Ihľany o určení názvov ulíc a číslovaní stavieb v
obci Ihľany
16) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce
17) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
18) Návrh na schválenie Zmluvy – Enerpro, s.r.o.
19) Návrh na rozpočtové opatrenia obce
20) Diskusia
21) Záver
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z 20.2.2019 zasadnutia OZ
Predložil starosta obce.
Uznesenie č. 15/2019 zo dňa 15.5.2019 obecného zastupiteľstva v Ihľanoch:
Obecné zastupiteľstvo Obce Ihľany v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z 9.1.2019 zo zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
za:
Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek, Oliver
Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko, Dunka Jozef
proti :
zdržal sa:
nehlasovali:
neprítomní pri hlasovaní:
Zemčák Igor, Dunka Miroslav
Uznesenie bolo /nebolo prijaté.
K bodu 4. Petícia za zníženie ceny vodného, stočného v obci Ihľany-prejednanie
Starosta obce oboznámil poslancov, ktorý neboli prítomní na predchádzajúcom zastupiteľstve.
Vysvetlil opätovne dôvody, prečo považuje petíciu za nevýhodnú pre obec.
Cena vody bola vyrátaná tak, aby vodovod a kanalizácia nebola v strate. Náklady na ČOV sa
zvýšili a z toho sme vychádzali, prečo je potrebné navýšiť cenu vody.
Marek Mišalko – zákon hovorí, že máme platiť vodu za 20 Eur, alebo hovoríme tu
o spravodlivosti. My sme v obci 1500 obyvateľov a stále hovoríme o ľuďoch, ktorí nie sú
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napojení na vodu. Teraz sme v otázke, že nevieme, koľko ľudí je von a koľko tu žije
a nevieme presný počet abonentov.
Starosta obce: Pri tvorbe rozpočtu sa vychádza z predpokladu, nevieme predpokladať koľko
obyvateľov začne študovať prípadne prinesie potvrdenie, že sa dlhodobo zdržujú (pracujú)
mimo obce. Počet abonentov bol stanovený na základe rozpočtu z minulého roka.
Marek Mišalko: Čo sa týka platu Mituru, chcem vedieť, koľko predstavuje jeho plat. Z 1
137,50 a vy ste povedali na poslednom zastupiteľstve, že má dostať iba 650? To ste ako
vypočítali. V rozpočte máte uvedené, že sociálny fond sa tvorí vo výške 72 667 Eur. Mitura
má plat ročný vo výške 13 200 Eur. Keby sa toto znížilo, tak by sa nemusela navyšovať voda.
Podľa mojich výpočtov výšky platov presahujú P. Šterbák má plat 1 337,50 Eur, také platy
nemá nikto na Východnom Slovensku. Aj keď to má v hrubom, tak mu vychádza 1 100 až 1
900 Eur.
P. starosta – Sociálny fond v rozpočte nie je vo výške 72 667 Eur. To máš veľmi mylný údaj.
Sociálny fond sa tvorí vo výške 1,05 % z platu a za minulý rok bol vo výške cca 3-4 tisíc eur
za všetkých zamestnancov, keď sa nemýlim, neviem presné číslo, je to uvedené v rozpočte.
Čo sa týka platu Mituru, zarába približne toľko, čo som uviedol, určite nemá vyšší plat.
V rámci položky, ktorú si ty uviedol, sú zarátané aj pracovné pomôcky, stravné zamestnanca,
sociálny fondy, odvody, atd, určite nemá 1 100 Eur v čistom.
Čo sa týka tvojej otázky, že prečo Šterbák robí na ČOV, tak je to preto, lebo on je elektrikár,
v prípade, že sa pokazí prečerpávačka, tak on ju musí opraviť, vy ani neviete, čo všetko je
potrebné na čističke opravovať.
Darmo sa budeme tu navzájom osočovať, obsluha na čističke musí byť. Mitura je využitý aj
na iné akcie, v prípade, že sa niečo v obci pokazí, čo sa týka opráv mimo čističky, aj to je
v jeho náplni práce.
P. Dunková - Abonenti: sú ľudia, ktorí nie sú napojení, ale aj tí, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú
mimo obce. Nie som si istá, či je presný údaj, čo sa týka napojených abonentov. Neviem, že
by bolo toľko detí na internátoch, atď.
Zákon hovorí, že si dali vytiahnuť žumpu a sú povinní predložiť OcÚ túto informáciu, takto
by sme sa mohli dozvedieť, koľko ľudí nie je napojených na obecnú kanalizáciu.
Hlavný kontrolór – sú firmy, ktoré majú povolenie na vytiahnutie žumpy, ale nie som si
vedomý, že by obyvatelia mali povinnosť informovať obec o týchto skutočnostiach. Ďalej
chcem podotknúť, že vzhľadom na to, že bolo veto starostu prelomené, je potrebné určiť, ako
sa budú vystavovať faktúry za vodu.
Starosta obce – keďže petíciu posielam na súd, nie je právoplatná a teda sa bude postupovať
podľa toho, ako to bolo schválené v rozpočte, v zastupiteľstve. K faktúre bude priložený list,
v ktorom bude vysvetlené, ako bola určená cena vodného, stočného.
Chcem reagovať na list, ktorý bol adresovaný na Úrad splnomocnenca vlády pre rómske
komunity, v ktorom boli uvedené nepravdy a taktiež krivé obvinenia. V prípade, že mi bude
tento list zaslaný a budem vedieť, kto bol adresátom, podám na neho trestné oznámenie za
osočovanie.
Hlavný kontrolór – potvrdili sme petíciu, je to v takom stave, že to stojí, ani Ela nevie, podľa
čoho má vystavovať faktúry. Aj keď to postúpi na súd, súd nerozhodne do dvoch týždňov.
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P. Dunková – podľa starého by sme mali postupovať
Starosta obce – petícia nie je platná, keďže ju posúvame na súd, čiže sa bude postupovať
tak, ako ste to schválili v rozpočte, čiže v prípade, že súd rozhodne, že petícia je platná, vtedy
sa budú ľuďom vracať peniaze. Dáme to prehodnotiť právnikovi, ktorý sa k tomu vyjadrí.

Uznesenie č. 16/2019 zo dňa 15.5.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo obce Ihľany
potvrdzuje výkon uznesenia dňa 20.2.019 č. 14/2019, ktorého výkon bol pozastavený, a to
v nasledujúcom znení.
Petícii za vodné a stočné vyhovuje
v plnom znení nasledovne:
1. Osameli dôchodcovia, invalidi a vdovy, ktorých príjem nepresahuje sumu 250 €
bol poplatok za vodu - ODPUSTENÉ a tak za vodu - žiaden poplatok neplatili.
2. Ostatným občanom obce znížiť poplatok za vodu a stočné na obdobie roku 2019,
2020, 2021, 2022 na sumu 10€/osobu a rok
Veto starostu bolo prelomené
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Uznesenie bolo prijaté
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Bc. Dunková Anna, Mišalko Marek,
Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko,
Dunka Jozef

1
2

Mgr. Feňák Peter
Zemčák Igor, Dunka Miroslav

K bodom 5. Svojpomocná výstavba domov – zmena geometrického plánu
Starosta obce vysvetlil, prečo bolo potrebné vypracovať nový geometrický plán k pozemkom,
keďže na ich pozemku vedie elektrická energia a časť z pozemku tvorí ochranné pásmo, na
ktorom nie je možné stavať.
Obecné zastupiteľstvo po vysvetlení vzniknutej situácie prešlo bez pripomienok k hlasovaniu.
Uznesenie č. 17/2019 zo dňa 15.5.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a odsek 8 písm. e)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
schvaľuje
predaj pozemkov podľa geometrického plánu č. 12/2019, zostaveného Geodézia O.M.,
Ing. Oľga Mlynarčíková, Krátka 21, 059 01 Spišská Belá, IČO: 40124037, dňa: 30.1.2019,
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ktorým sa rozdeľuje pozemok s parcelným číslom C-KN 220/5, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 1684 m2 na pozemky C-KN:
-220/5 o výmere 370 m2, zastavané plochy,
-220/9 o výmere 421 m2, zastavané plochy,
-220/10 o výmere 421 m2, zastavané plochy,
-220/11 o výmere 412 m2, zastavané plochy,
Kúpna cena je určená na základe znaleckého posudku č. 9/2018 zo dňa 28.6.2018
zhotoveného Ing. Štefan Zima, Evidenčné číslo: 913897, Gen. Štefánika 16 , 06503
Podolínec, predstavuje 7,19 Eur/m2.
Pozemky sa predávajú s osobitným zreteľom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. z.. O majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Obec Ihľany uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetné nehnuteľnosti -pozemky
z dôvodu, že výber budúcich vlastníkov bol podmienený účasťou na projekte „Svojpomocná
výstavba domov.“
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté
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Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek,
Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko,
Dunka Jozef

2

Zemčák Igor, Dunka Miroslav

K bodu č. 6 – Majetkové priznanie hlavného kontrolóra obce a riaditeľky ZŠ Ihľany
Komisia zriadená pre ochranu verejného záujmu prijala písomné oznámenie v rozsahu článku
7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov od hlavného kontrolóra obce a riaditeľky ZŠ Ihľany.
Komisia potvrdila prijatie majetkového priznania od vedúcich zamestnancov, zaevidovala
prijaté majetkové priznanie, vyhodnotila majetkové priznanie a preskúmala jeho úplnosť.
Uznesenie č. 18/2019 zo dňa 15.5.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
I.

konštatuje,že

komisia OZ pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce
Ihľany overila doručenie a úplnosť písomných „Majetkových priznaní“ pri výkone funkcií
verejných funkcionárov Obce Ihľany, ktoré v súlade so zákonom 357/2004 Z. z. doplneným
zákonom č. 545/2005 Z. z. majú byť doručené do 31. marca a prílohy potvrdzujúce výšku
príjmov verejného funkcionára do 30. apríla aktuálneho roka za predchádzajúci kalendárny
rok počas výkonu verejnej funkcie.
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Na zasadnutí bolo členmi komisie konštatované, že došlo k dodržaniu všetkých zákonných
ustanovení.
II.

berie na vedomie,že

Hlavný kontrolór obce Ihľany a riaditeľka ZŠ obce Ihľany doručili úplné písomné „Majetkové
priznanie“ pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Ihľany podľa Ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. čl. 7 doplneného zákonom č. 545/2005 Z. z. a majetkové pomery vedúcich
zamestnancov nepresahujú súhrn ich patových a iných vyčísliteľných príjmov.
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
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Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek,
Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko,
Dunka Jozef

2

Zemčák Igor, Dunka Miroslav

Uznesenie bolo prijaté
K bodu č. 7. Správa hlavného kontrolóra obce Ihľany k Záverečnému účtu obce Ihľany
za rok 2018
Po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení obec súhrne
spracuje do záverečného účtu obce. Návrh záverečného účtu je obec povinná prerokovať
najneskôr do 6 mesiacov po skončení rozpočtového roka.
Stanovisko k návrhu záverečného účtu predkladám v súlade s § 18f, ods. 1, písm. c,
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Záverečný účet bol dňa 29.04.2019 zverejnený na úradnej tabuly webovej stránky
našej obce za účelom verejného pripomienkovania, na dobu 15 kalendárnych dní.
Podľa Zákona č. 583/2004 Z. z., par. 16, ods. 5, Záverečný účet obce obsahuje najmä:
1. Údaje o plnení rozpočtu v členení:
- Bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) v súlade s rozpočtovou
klasifikáciou
- Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)
- Finančné operácie
2. Bilanciu aktív a pasív
3. Prehľad o stave a vývoji dlhu
4. Údaje o hospodárení príspevkových organizácii
5. Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa par. 7, ods. 4 v členení podľa
jednotlivých príjemcov
6. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
7. Finančné usporiadanie vzťahov
- k zriadeným a založeným právnickým a fyzickým osobám
- k právnickým a fyzickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky
z rozpočtu obce
- k štátnemu rozpočtu
- k štátnym fondom
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- k rozpočtom iných obcí
- k rozpočtom VUC
8. Hodnotenie plnenia programov obce
Stanovisko:
Rozpočet obce na rok 2018 bol prijatý uznesením obecného zastupiteľstva č.
33/20017, zo dňa 20.12.2017.
Zmeny rozpočtu v roku 2018 boli vykonané rozpočtovými opatreniam. Rozpočtové
opatrenia sú zaevidované. Boli prijaté v súlade so:
- Zákonom č. 583/2004 Z. z., par. 14, Zákon o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy
- Zákonom č. 369/1990 Zb., par. 11 a 13, Zákon o obecnom zriadení
- Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ihľany, ktoré boli
schválené Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2010, dňa 08.01.2010.
Údaje o plnení rozpočtu:
Záverečný účet uvádza:
- Rozbor a plnenie bežných rozpočtových príjmov v členení:
o Daňové príjmy
o Nedaňové príjmy
o Iné nedaňové príjmy
o Prijaté granty a transfery
- Rozbor a plnenie kapitálových príjmov
- Rozbor a plnenie príjmových finančných operácii
- Rozbor a plnenie príjmov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou
- Rozbor a čerpanie výdavkov v členení:
o Bežné výdavky
o Kapitálové výdavky
o Výdavkové finančné operácie
o Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
Na základe rozboru rozpočtových príjmov, výdavkov a finančných operácií a úprave
o nevyčerpané prostriedky zo ŠR, záverečný účet určuje hospodárenie obce a to schodok
bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 136 984.70 E. Rozdiel finančných operácii vo
výške 195 080.06 záverečný účet navrhuje použiť na krytie schodku vo výške 136 984.70 Eur
bežného a kapitálového rozpočtu. Zostatok finančných operácií vo výške 58 095.16 Eur
navrhuje záverečný účet použiť na tvorbu rezervného fondu.
Tvorba a použitie peňažných a iných fondov
Podľa záverečného účtu obec vytvára:
- Rezervný fond
- Sociálny fond
- Fond prevádzky, údržby a opráv
Záverečný účet uvádza tvorbu a použitie fondov v rozpočtovom roku 2018.
Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
Záverečný účet uvádza bilanciu aktív a pasív obce, bilanciu aktív a pasív základnej
školy ako rozpočtovej organizácie obce.
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Prehľad o stave a vývoji dlhu
Záverečný účet podrobne informuje o záväzkoch a o úveroch obce. Rozhodujúce
záväzky obce sú úver od VUB vo výške 200 tis. Eur a záväzok voči Štátnemu fondu rozvoja
bývania vo výške 249 tis. Eur.
Poskytuje podrobnú informáciu o dodržaní pravidiel používania návratných zdrojov
financovania obce v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.
583/2004, par. 17, ods. 6, pís. a, a písmeno b.
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám
Záverečný účet poskytuje informáciu o výške poskytnutých dotácii a ich vyúčtovaní.
Údaje o výnosoch a nákladoch podnikateľskej činnosti
Záverečný účet uvádza:
- oprávnenia na základe, ktorých obec vykonáva podnikateľskú činnosť.
- strediska podnikateľskej činnosti
- porovnanie výnosov a nákladov podľa stredísk
- stanovenie hospodárskeho výsledku za podnikateľskú činnosť
Finančné usporiadanie vzťahov
Záverečný účet uvádza finančné usporiadanie vzťahov s:
- Základnou školou
- Kežmarskou platformou pre sociálne začlenenie, n. o.
- Štátnym rozpočtom
- Mestom Kežmarok
- CVČ Kežmarok
ZÁVER:
Na základe uvedeného konštatujem:
1. Obec v roku 2018 hospodárila s prebytkom bežného rozpočtu 62 302.39 Eur, schodkom
kapitálového rozpočtu vo výške 192 695.95 E. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý: z
časti prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami.
2. Záverečný účet navrhuje použiť zostatok finančných operácii na tvorbu rezervného fondu
vo výške 58 095.16 Eur.
3. Výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti po zdanení je: 585.98 Eur.
4. Zostatok istiny úverov k 31.12.2018:
- Bankové úvery VUB:
200 tis. Eur.
- Dlhodobé záväzky (ŠFRB): 249 246.00 Eur.
5. Obec spĺňa podmienky používania návratných zdrojov financovania podľa Zákona č.
583/2004, Z. z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu obce Ihľany za rok 2018 je spracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami Zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a obsahuje všetky predpísané náležitosti citovaného zákona. Poskytuje dostatočný obraz
o rozpočtovom hospodárení obce a základnej školy.
Návrh bol zverejnený v zmysle § 9 ods. 2 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení.
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V zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného
účtu obce Ihľany za rok 2018 výrokom
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
K bodu č. 8 Správa nezávislého audítora k Záverečnému účtu obce Ihľany za rok 2018
predniesol starosta obce, správa je prílohou tejto zápisnice. Starosta prečítal stanovisko
nezávislého audítora k Záverečnému účtu obce Ihľany za rok 2018. Následne sa prešlo
k ďalšiemu bodu rokovania.
K bodu č. 9 – Záverečný účet obce Ihľany za rok 2018
Predložil starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo nemalo pripomienky k Záverečnému účtu a prešlo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 19/2019 zo dňa 15.5.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
I. berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.
II. berie na vedomie
správu audítora za rok 2018.
III. schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
IV. schvaľuje
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
58 095,36 EUR.
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

6

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, ,
Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko,
Dunka Jozef

1
2

Marek Mišalko
Zemčák Igor, Dunka Miroslav

K bodu č. 10 – Zámer predaja pozemku – Vasil Bruško
Zámer predaja pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 21.3.2019. O predmetný
pozemok neprejavil nikto záujem. Obecné zastupiteľstvo bez pripomienok prešlo
k hlasovaniu.
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Uznesenie č. 20/2019 zo dňa 15.5.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
predaj nehnuteľnosti, zapísanej v katastri nehnuteľností Slovenskej republiky, vedenom
katastrálnym odborom Okresného úradu Kežmarok, na liste vlastníctva č. 1 pre katastrálne
územie Stotince, Obec Ihľany, Okres Kežmarok, vedený na LV č. 510. parcely registra
KN - E:
•
parc. č. 273/3 o výmere 21 m2, ostatná plocha
Vyššie uvedenú nehnuteľnosť obec predáva zo svojho výlučného vlastníctva a kupujúci
kupuje do výlučného vlastníctva Vasila Bruška, nar. xxxxxx, trvale bytom Ihľany č. 58, 059
94, vo výške kúpnej ceny 3,-Eur/m2. Kúpna cena je stanovená ako obvyklá pri predajoch v
intraviláne a charaktere predávaného pozemku. Pozemok sa predáva s osobitným zreteľom v
súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok, ktorý Obec Ihľany dlhodobo
nevyužíva, bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou (pozemkom a rodinným domom) vo
vlastníctve kupujúceho, ktorý má záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie uvedeného
pozemku, pričom predmet prevodu je aj v súčasnosti udržiavaný na náklady žiadateľa.
Predajom pozemku vznikne majetkovoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúceho.
Hlasovanie:
7
Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek,
Za:
Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko,
Dunka Jozef
Proti:
Zdržal sa:
2
Zemčák Igor, Dunka Miroslav
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté
K bodu č. 11 – Návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia
Návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia predniesol starosta
obce Ihľany – Ján Turek.
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch nevznieslo žiadne námietky a prešlo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 21/2019 zo dňa 15.5.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
VZN č. 1 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia
(Týmto VZN sa ruší určenie výšky príspevku za školné a za stavovanie v školskej jedálni pri
MŠ z 21.12.2015
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Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 6
Uznesenie bolo prijaté

7

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek,
Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko,
Dunka Jozef

2

Zemčák Igor, Dunka Miroslav

K bodu č. 12. Návrh VZN obce Ihľany, ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie
čistoty v obci a ochrany verejnej zelene
Návrh VZN predniesla Katarína Guzanová.
Obecné zastupiteľstvo nevznieslo žiadne námietky a prešlo k hlasovaniu.
Uznesenie č. 22/2019 zo dňa 15.5.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
VZN č.2 , ktorým sa stanovujú pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej
zelene
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 6
Uznesenie bolo prijaté

7

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek,
Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko,
Dunka Jozef

2

Zemčák Igor, Dunka Miroslav

K bodu č. 13. Zásady odmeňovania poslancov – návrh
P. Guzanová predniesla návrh Zásad odmeňovania poslancov. Informovala poslancov
o zmenách, ktoré nastali v odmeňovaní poslancov v súvislosti s novelou zákona.
Starosta obce navrhol doplniť do zásad čl. 4 o písm. 3) ktorého znenie je nasledovné:
Poslancovi patrí za výkon osobitných úloh odmena vo výške 6€/1 hod (činnosť v prospech
obce iná, ako je účasť na zasadnutiach orgánov obce a obecného zastupiteľstva, ktorá ale
súvisí s výkonom funkcie poslanca)
Zásady odmeňovania poslancov boli zverejnené na úradnej tabuli. Poslanci prešli
k hlasovania bez pripomienok
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Uznesenie č. 23/2019 zo dňa 15.5.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov so zmenou, doplnenie čl. 4 o písm. 3) Poslancovi patrí za
výkon osobitných úloh odmena vo výške 6,00 € za 1 hodinu. (Činnosť v prospech obce iná,
ako je účasť na zasadnutiach orgánov obce a obecného zastupiteľstva, ktorá ale súvisí
s výkonom funkcie poslanca).
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5

7

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek,
Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko,
Dunka Jozef

2

Zemčák Igor, Dunka Miroslav

Uznesenie bolo prijaté
K bodu č. 14 – Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb
Predniesla p. Guzanová – Komunitný plán sociálnych služieb bol vyvesený na úradnej tabuli
dňa 20.3.2019. Komunitný plán sociálnych služieb je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 24/2019 zo dňa 15.5.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2019 – 2023.
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

7

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek,
Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko,
Dunka Jozef

2

Zemčák Igor, Dunka Miroslav

K bodu č. 15 Určenie komisie pre tvorbu VZN obce Ihľany o určení názvov ulíc
a číslovaní stavieb v obci Ihľany
Obecné zastupiteľstvo nezvolilo komisiu pre tvorbu VZN. Návrhy mohli podávať všetci
poslanci. Na nasledujúcom zasadnutí OZ bude tento bod programu opätovne prerokovaný.
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Bude vypracovaný návrh VZN, ku ktorému sa budú môcť v pripomienkovom konaní vyjadriť
obyvatelia obce.
Návrhy názvov ulíc:
Letná ulica

Majerka

Pod lesom

Majerka

Školská ulica

Majerka

Úzka ulica

Majerka

Zimná ulica

Majerka

Hlavná ulica

Stotince

Mlynská ulica

Stotince

Pod Gečom

Stotince

Potočná ulica

Stotince

Za mostom

Stotince

Orientačné číslovanie je pre každú ulicu samostatné a začína číslom. Začiatok ulice sa
obvykle určuje bližšou polohou k jednému, presne určenému bodu v obci.
K bodu č. 16. Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu
obce Ihľany
Komisia zriadená pre ochranu verejného záujmu prijala písomné oznámenie v rozsahu článku
7 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov od starostu obce.
Uznesenie č. 25/2019 zo dňa 15.5.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
I.

konštatuje,že

komisia OZ pre „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ pri
výkone funkcií verejných funkcionárov obce Ihľany overila doručenie a úplnosť písomných
„Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ pri výkone funkcií
verejných funkcionárov Obce Ihľany, ktoré v súlade so zákonom 357/2004 Z. z. doplneným
zákonom č. 545/2005 Z. z. majú byť doručené do 31. marca a prílohy potvrdzujúce výšku
príjmov verejného funkcionára do 30. apríla aktuálneho roka za predchádzajúci kalendárny
rok počas výkonu verejnej funkcie.
Na zasadnutí bolo členmi komisie konštatované, že došlo k dodržaniu všetkých zákonných
ustanovení.
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II. b e r i e n a v e d o m i e , ž e
starosta obce doručil úplné písomné „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov“ pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce Ihľany podľa Ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. čl. 7 doplneného zákonom č. 545/2005 Z. z.
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

7

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek,
Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko,
Dunka Jozef

2

Zemčák Igor, Dunka Miroslav

K bodu č. 17 Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ihľany za rok 2018
Správa kontrolnej činnosti je prílohou tejto zápisnice. Správu predniesol hlavný kontrolór
obce Ihľany.
K bodu č. 18 Návrh na schválenie zmluvy – Enerpro, s.r.o.
Uznesenie č. 26/2019 zo dňa 15.5.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve a Kúpnu zmluvu so spoločnosťou Východoslovenská
distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, zast.. Enerpro, s.r.o., Miškovecká 6, Košice o zriadení
vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s., podľa geometrického
plánu, ktorý bude súčasťou zmluvy a súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy, ktorou povedie
svoje vlastnícke právo k odčlenenému pozemku na kupujúceho v rozsahu svojho
spoluvlastníckeho podielu. Kúpna cena bude vo výške 300 Eur. . Ide o parc. reg. C s parc. č.
4/1 – 854 m2 zapísanej na LV c. 1 ako zastavané plochy a nádvoria, od pozemku bude
odčlenená geometrickým plánom časť pozemku, ktorá bude zastavaná stavbou kioskovej
trafostanice s príslušenstvom.
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5

7

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek,
Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko,
Dunka Jozef

2

Zemčák Igor, Dunka Miroslav

Uznesenie bolo prijaté
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K bodu č. 19 – Návrh na rozpočtové opatrenia obce
Návrh na rozpočtové opatrenia predniesla p. Guzanová. Návrh je prílohou tejto zápisnice.
Uznesenie č. 27/2019 zo dňa 15.5.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
použitie zostatku prostriedkov zo ŠR z minulých rokov podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto
zápisnice
Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5
Uznesenie bolo prijaté

7

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek,
Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko,
Dunka Jozef

2

Zemčák Igor, Dunka Miroslav

Zostatok prostriedkov zo ŠR
Predškoláci
Funkčná klasifikácia
09.1.1.1
Ekonomická klasifikácia:
633009
Zdroj 131I
Revitalizácia – dotácia z MF na opravu chodníkov (DPH)
žiadosť o dlhodobý prenájom
- doplniť bod 20
- Návrh na zámenu pozemku
- doplniť bod 21

3 125,--

328,-2 797,--

K bodu č. 20 – Žiadosť o dlhodobý prenájom
Starosta obce oboznámil OZ so žiadosťou, ktorá bola doručená na OcÚ dňa 15.5.2019. Jedná
sa o parcelu s p.č. C 202/1 v juhozápadnej časti o rozlohe mimo areálu ZŠ. Žiadateľ, Dušan
Mišalko, bytom Ihľany č. 125, ma v záujme postaviť plechovú garáž s výjazdom na miestnu
komunikáciu.
OZ nemalo pripomienky k danej žiadosti a prešlo k hlasovaniu
Uznesenie č. 28/2019 zo dňa 15.5.2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Ihľany
Obecné zastupiteľstvo v Ihľanoch
schvaľuje
prenájom pozemku reg. C, s parc. č. 202/1, k. ú. Majerka, zapísanom na LV č. 1, vedenom na
Okresnom úrade v Kežmarku, odbor katastrálny na dobu neurčitú za symbolické nájomné
1,- Eur/rok a to Mišalkovi Dušanovi, trvale bytom Ihľany č. 125
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Hlasovanie:
Za:

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
Nehlasovali:
Potrebné kvórum : 5

7

Bc. Dunková Anna, Mgr. Feňák Peter, Mišalko Marek,
Oliver Mišalko, Jozef Mišalko, Dušan Mišalko,
Dunka Jozef

2

Zemčák Igor, Dunka Miroslav

Uznesenie bolo prijaté
K bodu č. 21 – Návrh na zámenu pozemku
Žiadateľ Pavol Vojček, žiada o zámenu pozemku. Starosta obce vysvetlil návrh žiadateľa
poslancom, ktorý na najbližšom zastupiteľstve budú rokovať o tomto návrhu.
K bodu č. 22 – Diskusia
Starosta obce vyzval OZ k diskusii. Do diskusie sa nikto nezapojil.
K bodu č. K bodu 23. Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Zasadnutie OZ bolo ukončené o 19:30h.
Zapísal/(a): Ing. Katarína Guzanová

......................................................
starosta obce
Overovatelia:
Jozef Mišalko
Dušan Mišalko

...........................................
...........................................
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